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Aplicação das provas

PLANETA

O que aconteceria se automó-
veis, usinas termoelétricas e
fábricas que hoje emitem ga-
ses-estufa não fossem substi-
tuídos ao fim de suas vidas
úteis? A temperatura global te-
ria uma elevação de 1,3˚C – ou
seja, ficaria abaixo dos 2˚C, li-
mite considerado seguro pe-
los cientistas. As informações
estão na revista Science.

É óbvio que esse boicote
universal não vai acontecer,
mas a questão hipotética foi
formulada para calcular quan-
to o planeta aqueceria se as
tecnologias que hoje geram

gases do efeito estufa fossem
substituídas por alternativas lim-
pas. Nesse caso, o acúmulo de
carbono ficaria abaixo do nível
em que devem aparecer os efei-
tos catastróficos do aquecimen-
to global, como enchentes e de-

sertificação. A concentração do
carbono atmosférico chegaria a
430 partes por milhão (ppm).
Atualmente, estamos em cerca
de 380 ppm e os cientistas ava-
liam que o ideal é não ultrapassar
os 450 ppm.

EM NOVEMBRO, NO DIA 6, DAS 13H ÀS
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MEC define gráfica que
imprimirá Enem 2010
A empresa RR Donnelley ficará responsável pelo serviço, a um custo de
R$ 68,8 milhões; processo licitatório foi alvo de intensa batalha judicial

Boicote a
máquinas
evitaria
aquecimento

● O Conselho Universitário da
Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp) aprovou ontem o
Programa de Formação Interdis-
ciplinar Superior (Profis) e criou
oficialmente 120 vagas de gra-
duação para os melhores alunos
de 96 escolas públicas do ensino
médio da cidade. Os alunos que
farão o curso de 1,6 mil horas em
dois anos serão selecionados
com base na nota do Enem.

Segundo o pró-reitor de Gra-
duação da Unicamp, Marcelo Kno-
bel, os alunos do Profis entrarão
em um núcleo comum básico e
terão disciplinas cujo objetivo é
oferecer uma formação integral.
“É uma tendência na Unicamp, no
Brasil e no mundo. O que se espe-
ra é a formação de um cidadão
com visão globalizada e crítica.
Essa é a expectativa do mercado
de trabalho.” / TATIANA FÁVARO

S ombrio como um túnel de ár-
vores e manso como um iga-
rapé, o Iguaçu nem parece o
rio que dali a pouco vai des-

pencar em mais de 200 cachoeiras,
por quase três quilômetros de preci-
pícios cavados a prumo no basalto.

Sob as copas, o bote inflável desce
devagar. E, menos para empurrá-lo
rio abaixo que para manter a sensa-
ção de imobilidade, o guia move os
remos com a pachorra de quem sabe

que, por baixo da superfície mansa e es-
pelhada, a lenta correnteza nos deixará
sem falta no porto, antes das corredei-
ras e quedas.

Ele tem traços indígenas. E se sente
notoriamente em casa. Para ele, tudo ao
seu redor conserva, ali na margem ar-
gentina, o nome que lhe deram os guara-
nis. E assim ele chama em voz baixa,
quase falando sozinho, os yaguás-pin-
dás, guembés, jotes, ñanguapiris ou co-
madrejas do caminho.

Está falando de trepadeiras, epífitas,
urubus e roedores que ali existem –
iguaizinhos aos do outro lado, o brasilei-
ro. Mas, assim em guarani, a fauna e a
flora soam como invocações de uma flo-
resta mítica, a que existiu ali antes que
as últimas sobras da mata nativa se en-
quadrassem nos estritos limites de dois
parques nacionais, entre cidades e fa-
zendas, no trecho final do Iguaçu. São
molduras das cataratas.

Antes de chegar a esse ponto, o Igua-

çu atravessa mil e tantos quilômetros
de afluentes barrentos, comportas de
hidrelétricas e bocas de esgoto. Nem pa-
rece. Na margem argentina, a curva do
rio espalha o leito pela terra adentro,
cavando um labirinto meio amazônico
de braços, ilhas e praias. O rio passaria
por selvagem se as grandes cheias deste
ano não tivessem pendurado nos ga-
lhos, agora fora do alcance dos muti-
rões de limpeza, sacos de plástico e tiras
de pano, balançando como fantasmas
da poluição industrial.

Foi lá que o guia usou, na descrição da
paisagem, uma palavra mais ou menos
universal: “meandro”. Talvez por falta
de equivalente em guarani. E, sem sa-
ber, citando um clássico do desmata-
mento. Meandro era, antes de se trans-
formar em substantivo comum, um rio
da Anatólia, na Ásia Menor.

Banhou, até cerca de 200 a.C., um berço
da civilização. Na bacia do Meandro, os
gregos reencontraram os recursos natu-
rais exauridos a oeste pelo apogeu da Ida-
de do Bronze no Mediterrâneo. Era um
território de montanhas e florestas. Virou
uma região de campos e trigais.

Em aproximadamente 500 anos – ou se-

ja, a idade do Brasil –, o machado e o
fogo acabaram com as florestas do
Meandro. A fertilidade do solo dimi-
nuiu. E o arado colaborou com as enxur-
radas para levar a terra ao curso do rio.

Tanto sedimento caiu no Meandro
que os agricultores, quando perdiam
suas propriedades pela erosão, po-
diam legalmente processar o rio. Pe-
lo menos segundo Strabo, filósofo,
geógrafo e incansável andarilho do
mundo antigo, que morreu há quase
2 mil anos. John Perlin, historiador
contemporâneo, diz coisa pior em A
Forest Journey, livro escrito em 1989
e atualizado em 2005.

“No século 5 a.C.”, conta Perlin, “o
que hoje é o baixo vale do Meandro
foi mar aberto”. Mios, o porto maríti-
mo da época, fica agora a 25 quilôme-
tros do litoral. Engolido por pânta-
nos, acabou colonizado por mosqui-
tos. E os mosquitos derrotaram os
gregos da Anatólia a golpes de malá-
ria. É daí que vem “meandro”. A pala-
vra pegou. Continua tão viva que está
na boca do guia guarani no Iguaçu. Só
o seu significado ambiental o mundo
fez questão de esquecer.
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CORAJOSO

DOW JONES PETRÓLEO SATÉLITE

O ratel ou texugo-do-mel (Mellivora capensis)
é corajoso: sobe em árvores e não se importa em
levar picadas de abelhas para comer mel; também
se alimenta de porcos-espinhos e de cobras.

Índice inclui sete
empresas do Brasil

Alasca quer permissão
para poços offshore

Lagos da Guatemala
serão monitorados

MARCOS SÁ
CORRÊA

A carteira do Índice Dow Jones
de Sustentabilidade acaba de
ser revisada e inclui sete empre-
sas brasileiras: Bradesco, Com-
panhia Energética de Minas Ge-
rais (Cemig), Fibria Celulose,
Itaú Unibanco Holding, Itaúsa
Investimentos, Petrobrás e Re-
decard. Criado em 1999, o índi-
ce possui ações de empresas re-
conhecidas pela sustentabilida-
de corporativa. No total, a cartei-
ra é composta por 318 empresas
de 27 países. O índice é revisado
anualmente com base em ques-
tionários enviados às empresas
e informações públicas das com-
panhias. Para Alfredo Egydio Se-
tubal, do Itaú Unibanco, a parti-
cipação reflete o compromisso
de longo prazo “com a conduta
ética dos negócios”.

O governo do Alasca iniciou um
processo para tentar anular a sus-
pensão federal para a perfuração
offshore em águas do Oceano Ár-
tico. Em maio, o secretário do In-
terior, Ken Salazar, suspendeu
um pedido da Shell Oil para per-
furar poços exploratórios nos
mares de Chukchi e Beaufort.

O governador do Alasca, Sean
Parnell, afirma que Salazar ilegal-
mente não consultou os funcio-
nários do Estado nem emitiu
uma decisão por escrito justifi-
cando a moratória.

O porta-voz de Salazar, Ba-
rkoff Kendra, diz que o Ártico
apresenta desafios ambientais
únicos e mais informações so-
bre o risco de derramamento
de óleo e a capacidade de res-
posta a um acidente.

Os cinco principais lagos da
Guatemala serão monitora-
dos por satélite com ajuda da
Nasa (agência espacial ameri-
cana). O objetivo é medir os
efeitos das mudanças climáti-
cas. Os lagos selecionados pa-
ra o monitoramento são Ama-
titlán, Atitlán, Petén Itzá, Iza-
bal e Lagoa de Ayarza. O uso
de imagens de satélite reduz
os custos e melhora as análi-
ses, dizem especialistas. /

AFRA BALAZINA, com REUTERS
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Unicamp cria vagas
para os melhores
da rede pública

Na classe. Aluna faz prova; calendário está mantido, diz Inep

Uma palavra vale
mais que mil palavras
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A menos de dois meses do Exa-
me Nacional do Ensino Médio
(Enem), foi publicado ontem
no Diário Oficial da União o re-
sultado do pregão eletrônico
para a impressão das provas. A
RR Donnelley ficará responsá-
vel pelo serviço, a um custo de
R$ 68,8 milhões. A licitação vi-
rou alvo de uma intensa bata-
lha judicial, que envolveu a Plu-
ral, uma das empresas concor-
rentes, e o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep).

Com o atraso na definição da
gráfica, o Inep terá de acelerar os
preparativos do Enem 2010. O
edital previa o início da pré-im-
pressão (versão preliminar, su-
jeita a revisões) em 12 de agosto,
ouseja, há 29 dias. No dia 30 deve-
ria ter começado tanto a impres-
são quanto a entrega do material
para os Correios.

Em entrevista, anteontem, o
ministro Fernando Haddad afir-
mou que o cronograma será cum-

prido, “apesar da torcida contra
de alguns”. Ao todo, 4.611.441
pessoas se inscreveram no
Enem 2010, que está marcado pa-
ra os dias 6 e 7 de novembro. A
assessoria do Ministério da Edu-
cação (MEC) informou que o tra-
balho da RR Donnelley vai come-
çar “imediatamente”.

Segundo o Estado apurou, os
Correios podem acelerar a distri-
buição e concentrar esforços pa-
ra garantir a entrega das provas,
mesmo em um prazo apertado,
como ocorreu em 2009.

Em um ano, o valor do contra-
to da RR Donnelley aumentou
115,66% – a empresa fez a impres-
são do Enem 2009 por R$ 31,9
milhões, após o vazamento reve-
lado pelo Estado. O MEC atri-
bui a diferença de preço a dois
fatores: o contrato firmado ago-
ra envolve também a impressão
do Enem do ano que vem; além
disso, haverá a necessidade de
imprimir 1 milhão a mais de pro-
vas, pois o número de inscritos
subiu de 4,1 milhões para 4,6 mi-
lhões.

O edital de impressão do
Enem 2010 prevê uma série de
condições de segurança no am-
biente da empresa contratada,
como portões automatizados,
portaria com blindagem balísti-
ca e uma central de monitora-
mento para a operação. Vigilan-
tes deverão ser posicionados a
cada 100 m² na área de impres-
são e os funcionários terão de
usar uniforme sem bolsos.

Segundo a assessoria do Inep,
“a empresa vencedora foi a única
que comprovou no processo lici-
tatório o atendimento de todos
os requisitos do edital”.

Batalha judicial. O processo li-
citatório de impressão das pro-
vas virou um imbróglio judicial
que se arrastou por semanas. A
Plural, empresa concorrente
que ofereceu o menor preço (R$
65 milhões), entrou na Justiça
contra decisão do Inep, que a
considerou inabilitada para o ser-
viço. No dia 30 de agosto, o Tribu-
nal Regional Federal (TRF) da
Primeira Região suspendeu limi-

nar que mantinha a gráfica na dis-
puta pelo contrato.

A decisão do desembargador
federal Fagundes de Deus consi-
derou “legítimo” o ato de des-
classificação da Plural. Para o de-
sembargador, a gráfica não apre-
sentou “atestados de capacida-
de técnica capazes de compro-
var o desempenho de atividade

pertinente e compatível com o
objeto licitado”.

O vazamento da prova do
Enem 2009 ocorreu nas instala-
ções da Plural, na região metro-
politana de São Paulo. Em nota,
a empresa disse que “não respon-
de por demanda judicial” em re-
lação ao episódio e cabia ao con-
sórcio Connasel “garantir a segu-

rança e executar todas as ativida-
des de manuseio, empacotamen-
to, rotulagem e transporte das
provas”.
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Cabul. Operários trabalham em uma fábrica de tijolos

●✽ blog: marcossacorrea.com.br
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